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 VALPIBUS – REUNIÃO TRABALHADORES 
REUNIÃO MUNICÍPIO AMARANTE 

 

O SNM reuniu no final do mês de Abril em Penafiel com os seus associados, tendo sido abordados um 

conjunto de matérias do interesse geral, desde logo a questão relacionada com o concurso Público de 

Transportes da AMP, do Município de Amarante e da CIM de Tâmega e Sousa. Refira-se que, 

relativamente aos dois primeiros concursos (AMP e CMA) decorrem ações judiciais conjuntas das 

empresas, no sentido de que estes sejam anulados, por eventuais falhas no caderno de encargos.  
 

No que ao Município de Amarante diz respeito, informar que o SNM reuniu na passada semana com o 

Sr. Presidente, vereação e representantes do consórcio, questionando mais uma vez estes responsáveis, 

sobre a admissão dos trabalhadores, nomeadamente e caso existam dispensáveis das atuais 

operadoras, se esta questão será tratada como transmissão, pois só assim garantir-se-á os direitos dos 

trabalhadores, nomeadamente a antiguidade. 

Quer pelo Município, quer pelo consórcio, foi-nos transmitido (mesmo com as recentes alterações ao 

CT sobre a matéria), que todas as admissões serão efetuadas em respeito pelo CCT-ANTROP celebrado 

com o SNM, mas como novos contratos, uma vez que, o caderno de encargos não comtempla tal situação, 

nem a legislação assim o obriga. 

Por seu lado, o SNM informou, que a integração dos eventuais trabalhadores dispensáveis, deve ser 

assegurada com todos os direitos e garantias, nomeadamente a antiguidade. Para o SNM é fundamental 

assim aconteça, para que as atribuições aos novos operadores possam decorrer sem qualquer tipo de 

conflito. Continuamos atentos a todos os processos, agindo conforme as situações! 
 

Para além do exposto, foram ainda analisadas outras matérias, como sejam o pagamento de 2ªs folgas e 

especialmente a questão relativa ao acordo individual. O SNM já abordou os referidos assuntos com os 

responsáveis da VALPIBUS, no sentido de que as questões suscitadas, possam ser revistas e assim ir de 

encontro aos anseios dos trabalhadores. A empresa comprometeu-se a analisar as questões e a 

responder ao sindicato o mais breve possível. 
 

CCT / ANTROP - 2021 
O SNM reuniu recentemente com a ANTROP, com o intuito de no presente ano ver atualizadas a Tabela 

Salarial e outras rubricas pecuniárias, pois é nosso entendimento que a revisão não pode ficar 

prejudicada, apenas e só porque a inflação em 2020 foi negativa. 

Neste sentido, o SNM enviou nova proposta para que as partes possam encetar a negociação, de forma 

a que os trabalhadores possam ver corrigidos os seus salários, que no mínimo devem acompanhar os 

diferenciais verificados na atualização do SMN. 

Andam por aí alguns “malabaristas” disfarçados, criam falsos perfis nas redes sociais, só para mal dizer, 

escondem-se tipo “avestruz” e agem como “abutres”. MAS A VERDADE É COMO O AZEITE! 

ESTE É O TEU SINDICATO - ADERE AO SNM 
SNM, 17.05.21 
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